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                     Amsterdam, vrijdag 28 januari 2021 

 

Betreft: ouderbrief 18, schooljaar 20-21  

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 

We hopen dat het kabinet dinsdag tijdens de persconferentie meer duidelijkheid geeft of de 

basisscholen en de kinderopvanglocaties op 8 februari weer open mogen. Maar we moeten 

met alles rekening houden. De veiligheid van leerlingen, leraren en ander 

onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.   

 

Roostervrije week 

Het team heeft in overleg met de MR besloten om de roostervrije week van 1 maart te 

cancelen. Er van uitgaande dat de scholen dan open zijn, betekent dit dat we na de 

krokusvakantie alle kinderen op school verwachten m.u.v. woensdag 3 maart. Deze dag 

vinden namelijk de oudergesprekken plaats.  

De ouders die al plannen hadden gemaakt voor de week van 1 maart, kunnen contact met 

mij opnemen voor het vinden van een oplossing.  

 

Daarnaast is een aantal dagen verplaatst naar later in het jaar nl.: 

• Maandag 26 april is een roostervrije dag 

• Woensdag 9 juni is een roostervrije dag 

Graag deze data noteren in uw agenda. 

 

Ouderavond “Positief Opvoeden”  

Ook voor uw agenda: dinsdag 16 februari is de volgende ouderavond over het thema 

“positief opvoeden”, die wordt gegeven door trainer Carine Kielstra van Tripple P. We hopen 

u dan weer online te mogen begroeten. 

 

 

 

 



Enquête thuisonderwijs 

 

We verzorgen nu al 4 weken thuisonderwijs en zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen en 

bevindingen. Daarom ontvangt u vanavond een bericht via social school om een aantal 

vragen over het thuisonderwijs te beantwoorden. Deze inzichten nemen wij als team mee in 

de ontwikkeling van ons onderwijs voor de toekomst. Bedankt alvast voor uw tijd.  

 

 

Noodopvang 

 

Ook voor deze hopelijk laatste week biedt de school opvang. Toch merken we een toename 

van het aantal verzoeken en we overschrijden onze capaciteit. Daarom wil ik u vragen om 

uw uiterste best te doen zelf een oplossing  te vinden voor de opvang. Probeer iets onderling 

te regelen met bijvoorbeeld andere ouders van de klas, buren of familie. Al is het maar voor 

één dag. 

 

 

 

Hou vol, blijf voorzichtig en denk ook goed aan uzelf! Voor nu een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Aert, directeur



 


